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§ 59.

Justering av protokoll
Beslut
Trafiknämndens beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker
22 juni 2016.
Förslag till beslut
Trafiknämndens beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 60.

Fastställande av dagordning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2016-06-09.
Paragrafen är justerad
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§ 61.

Dialog - Trafiknämnden och revisorerna
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde deltar Region Kronobergs revisorer Carl Geijer, Gun
Lindell, Romeo Pettersson samt revisionschef Vladimir Lolic för en dialog med
trafiknämnden angående revisionens arbete.
Paragrafen är justerad

6

Protokoll
Datum: 2016-06-16

§ 62.

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde är inga rapporter från externa uppdrag aktuella..
Paragrafen är justerad
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§ 63.

Aktuella lägesrapporter
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ansvariga tjänstemän redogör för aktuella lägesrapporter.
Intäkter och resande - Thomas Nilsson
- Resandeutveckling
- Kollektivtrafikbarometern
- Intäkter Samtrafiken rörande Öresundståg
- Serviceresors nya bokningssystem
Trafikrapport tåg - Clas Carlsson
- Öresundståg
- Krösatåg
Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen
- Incitamentsmätning 2015-2016
Paragrafen är justerad
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§ 64.

Månadsrapport april 2016 16RK1019

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport april 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - april 2016 uppgår sammanlagt till 7,1 miljoner kr.
Prognos för helåret 2016 uppgår till 7,5 miljoner kr. Året har startat positivt med ett
ökat resande.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport april 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Trafiknämnden månadsrapport april 2016
Månadsrapport april 2016 Trafiknämnden
Paragrafen är justerad
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§ 65.

Månadsrapport maj 2016 16RK1025

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport maj 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för januari - maj 2016 uppgår sammanlagt till 13,0 miljoner
kr. Prognos för helåret 2016 uppgår till 12,0 miljoner kr. Året har startat positivt med ett
ökat resande. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket delvis beror på gynnsam
indexutveckling.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna månadsrapport maj 2016 för trafiknämnden samt att överlämna den till
regionstyrelsen för information.
Paragrafen är justerad
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§ 66.

Svensk Kollektivtrafik
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid trafiknämndens sammanträde föredrar Helena Leufstadius, VD för Svensk
Kollektivtrafik, om organisationens insatser och arbete.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 67.

Remissyttrande – Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift
i kollektivtrafik, Näringsdepartementet Dnr N2016/02903/MRT 16RK933

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Trafiknämnden i Region Kronoberg förordar ett tydligt nationellt
regelverk som bidrar till att ge en entydig bild hos den enskilde för vilka regler som
gäller för den som färdas med kollektiva färdmedel. I grund och botten är de föreslagna
lagförändringarna välkomna, men det är angeläget att i lagförslaget ingående begrepp
klarläggs så att det inte föreligger några missförstånd då det kommer till tillämpning av
lagen
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Departementspromemoria - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik,
Näringsdepartementet.
Expedieras till
Näringsdepartementet




Beslutsunderlag
Förslag till beslut på remissyttrande: Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Förslag till remisyttrande: Departementspromemoria. Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Departementspromemoria. Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik.
Paragrafen är justerad
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§ 68.

Framtida prissättning av kollektivtrafiken 16RK1120

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt Trafikdirektören att låta genomföra en utredning av prissättning och
taxemodeller inom kollektivtrafiken i Kronobergs län i syfte att skapa förutsättningar för
fortsatt god intäktssäkring samt samverkansmöjligheter med grannlänen.
Sammanfattning
Med anledning av att samtliga trafikbolag inom Sydtaxan står inför det faktum att
dagens biljettsystem inom några år behöver ersättas av ett nytt till följd av att
leverantörsavtal löper ut, är det angeläget att en taxeutredning genomförs för att utröna
vilka alternativ som står till buds för eventuella framtida förändringar av
prissättningsstrukturer och taxemodeller i Kronobergs län.
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om behovet av en uppdaterad rapport till
trafiknämnden om zon- och taxeförändringar i angränsande län.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt Trafikdirektören att låta genomföra en utredning av prissättning och
taxemodeller inom kollektivtrafiken i Kronobergs län i syfte att skapa förutsättningar för
fortsatt god intäktssäkring samt samverkansmöjligheter med grannlänen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Framtida prissättning av kollektivtrafiken
Beslutsunderlag - Framtida prissättning av kollektivtrafiken
Paragrafen är justerad
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§ 69.

Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
15RK963

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören:
- att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt att ge förslag
för ett framtida sammanhållet trafiksystem.
- att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida taxesystemet ger
möjligheter till ökade intäkter. - att genomföra kostnads/intäktsanalys av linjetrafiken
avseende 2015.
- att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013.
- att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när de olika
åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025.
- att göra eventuell erforderlig revidering av målsättningen när Budget 2017 – 2019 har
fastställts.
Trafiknämnden beslutar
att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag
för perioden 2017 – 2019.
Trafiknämnden beslutar attföreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att fastställa att målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till
att gälla 60 % år 2025.
Sammanfattning
Följande PM är avfattat med anledning av att Länstrafiken under det gångna året fått tre
uppdrag rörande verksamhetens självfinansieringsgrad. Dessa tre uppdrag är snarlika
och dokumentet syftar till att klargöra innebörden av de tre uppdragen som länstrafiken
fått, och vilken betydelse det har för verksamheten. Uppdragen har olika tidsperspektiv,
omfattning och kräver olika åtgärder.
I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om möjligheterna för en högre målsättning
av självfinansieringsgrad framförallt på tågsidan.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att uppdra åt trafikdirektören:
- att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
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genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt att ge förslag
för ett framtida sammanhållet trafiksystem.
- att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida taxesystemet ger
möjligheter till ökade intäkter. - att genomföra kostnads/intäktsanalys av linjetrafiken
avseende 2015.
- att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013.
- att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när de olika
åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025.
- att göra eventuell erforderlig revidering av målsättningen när Budget 2017 – 2019 har
fastställts.
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag
för perioden 2017 – 2019.
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att fastställa att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - PM Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
Beslutsunderlag: Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
§54 TN 2015 Långsiktig strategi för en ökad täckningsgrad, beslut att ge Trafikdirektören i uppdrag
att utarbeta förslag
Paragrafen är justerad
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§ 70.

Buss mellan Emmaboda och Tingsryd - utredning
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i § 152/2016 att bifalla motion från Yngve Filipson (L)
angående att utreda förutsättningarna för busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda.
En utredning som beskriver dessa förutsättningar är nu gjord och föreligger i detta
ärende för information.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förutsättningar för Busstrafik Tingsryd - Emmaboda
Paragrafen är justerad
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§ 71.

Kurser och konferenser
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att trafiknämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta på mässan 19 oktober.
Trafiknämndens sammanträde 20 oktober hålls i anslutning till mässan i Göteborg.
Sammanfattning
Under 18-20 oktober 2016 arrangeras mässan Persontrafik 2016 i Göteborg.
Ordförande föreslår att trafiknämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta på
mässan 19 oktober. Trafiknämndens sammanträde 20 oktober hålls i anslutning till
mässan i Göteborg.
Paragrafen är justerad
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§ 72.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2016-05-01 -201605-31.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Paragrafen är justerad
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